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Методичні рекомендації та поради стануть у нагоді 

бібліотечним працівникам при плануванні роботи  на 2016 

рік.  

У даному збірнику можна ознайомитись із календарем 

пам’ятних та знаменних дат на 2016 рік, з книгами-

ювілярами наступного року. Також вміщені рекомендації 

щодо патріотичного виховання, вшанування учасників 

АТО, відзначення в бібліотеках Дня Свободи та Гідності 

тощо. 

Видання адресоване бібліотечним працівникам. 
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ВІД УКЛАДАЧА 
 

Планування роботи – творчий процес, що відображає 

роль і місце бібліотеки як соціального середовища в житті 

громади, а також реалізацію основних функцій бібліотеки – 

інформаційної, освітньої, культурної, дозвіллєвої.  

Дане видання надає дані щодо основних пам’ятних та 

знаменних дат, в тому числі краєзнавчих дат Віньковеччи-

ни на 2016 рік, ювілеїв  друкованих видань як українських 

так і зарубіжних письменників.  

Крім того в нагоді бібліотечним працівникам стануть 

рекомендації щодо проведення заходів з відзначення Дня 

Гідності та Свободи в Україні, щодо форм та способів ви-

ховання шанобливого ставлення до героїв Небесної Сотні,  

увічнення пам'яті загиблих учасників Антитерористичної 

операції, популяризації героїчних вчинків українських бій-

ців, самопожертви волонтерів. 

Матеріали зібрані із інтернет-джерел та фахових видань. 

Сподіваємось, що процес планування роботи на 2016 рік 

стане простим та змістовним.  

Бажаємо наснаги та плідної праці! 

 

Відгуки та пропозиції просимо надсилати 

на електронну адресу  методичного відділу Вінь-

ковецької центральної районної бібліотеки:  

                             vin-biblio@ukr.net 

 

 

 



Орієнтири діяльності бібліотек на 2016 рік 

 

 2016 рік в Україні буде оголошено Роком англійської 

мови. Про це повідомив у своєму  посланні до Верховної 

Ради глава держави,  підкресливши, що вивчення англійсь-

кої мови є одним із пріоритетів стратегії розвитку.  

Можливо, 2016 рік буде оголошено і Роком Івана Якови-

ча Франка. Звернення до Президента з цього приво-

ду уже надійшло. 

Євродепутати запропонували Єврокомісії оголосити на-

ступний 2016 Роком боротьби з насильством щодо жі-

нок. 

2016 рік —  Міжнародний рік зернобобових (резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/231). 

Римський папа Франциск оголосив 2016-

й Святим роком милосердя. Його тривалість стано-

вить з 08.12.15 по20.11.2016. 

Вроцлав (Польща) стане Всесвітньою столицею книги 

2016 року. Таке рішення було прийнято міжнародним 

комітетом у складі 24 експертів засідання якого відбулося в 

штаб-квартирі ЮНЕСКО 24 червня. Відбіркова комісія ви-

брала місто Вроцлав «У зв'язку з високою якістю і великою 

різноманітністю, якими відрізняється його програма», і,  

зокрема, «на знак особливої уваги, що приділяється уча-

сті широких мас, а також сприянню видавни-

чим, книготорговельним галузям промисловос-

ті та бібліотекам на регіональному та міжнародному рів-

нях».  

ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголо-

шені Генеральною Асамблеєю ООН: 

2006–2016 роки – Десятиліття реабілітації і стійкого роз-
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витку постраждалих регіонів (третє десятиліття після Чор-

нобиля); 

2008–2017 роки – Друге десятиліття ООН, присвячене 

боротьбі з ліквідації злиднів; 

2010–2020 роки – Десятиліття ООН, присвячене пусте-

лям та боротьбі з опустеленням; 

2011–2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпе-

ки дорожнього руху; 

2014–2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для 

всіх; 

2011–2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН; 

2013–2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення 

культур; 

2016 рік – 70 років ЮНЕСКО – Організації об`єднаних 

націй з питань освіти, науки і культури (1946) 

2016 рік – 70 років ЮНІСЕФ – Дитячий фонд ООН 

(1946) 

2016 рік – 60 років Міжнародній премії Г.Х. Андерсе-

на (1956) 

 

 ЮВІЛЕЇ, що відзначатимуться на державному рівні: 

150-річчя від дня народження  першого президента Ук-

раїни, визначного державного і громадського діяча Михай-

ла Грушевського. Указ Президента України № 63 від 9 

лютого 2015 року (вересень 2016 р. – проведення «Днів 

Михайла Грушевського в Україні»). 

160-річчя від дня народження українського письмен-

ника, поета філософа, вченого, громадського і політичного 

діяча Івана Яковича Франка (1856-1916). 

Відзначення 1000-ліття духовно-культурних зв’язків 

Київської Русі та Святої Гори Афон. Проект Постанови 
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Верховної ради №1397 від 11.12.2014. Мета: забезпечення 

належних організаційно-правових умов для відзначення 

ювілею та сприяння відродженню забутої вітчизняної духо-

вно-культурної спадщини.  

Важливим для планування діяльності бібліотеки є  Указ 

Президента України «Про заходи щодо поліпшення націо-

нально-патріотичного виховання дітей та молоді.» 

В наступному році зверніть увагу також на розвиток кон-

сультативно-навчальних послуг для користувачів, які хо-

чуть навчитися отримувати адміністративні послуги он-

лайн. Найбільше таких послуг запущено на порталі https://

igov.org.ua/.   

 

ОСНОВНІ  ЛІТЕРАТУРНІ ТА МИСТЕЦЬКІ ДАТИ 2016 РОКУ 

СІЧЕНЬ 

1 січня – 120 років від дня народження Василя Касіяна 

(1896-1976), українського художника-графіка, лауреата 

премії ім. Т. Шевченка 

2 січня – 90 років виповнюється Вірі Вовк (Селянській) 

(1926), українській поетесі, перекладачці і літературознав-

цю в Бразилії 

6 січня – 75 років виповнюється Ганні Танасівні Чубач 

(1941), відомій українській поетесі, заслуженому діячу мис-

тецтв України, лауреату республіканської премії ім. Павла 

Усенка, Марусі Чурай, Міжнародної премії «Дружба» 

12 січня – 140 років від дня народження американського 

письменника Джека Лондона (1876-1918) 

22 січня – 100 років від дня народження Данила Нарбута 

(1916-1998), театрального декоратора, живописця, народно-

го художника України (1994), лауреата Шевченківської 

премії (1996)  
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24 січня – 240 років від дня народження німецького пи-

сьменника Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) 

27 січня – 125 років від дня народження відомого укра-

їнського поета і громадського діяча Павла Григоровича Ти-

чини (1891-1967) 

27 січня – 190 років від дня народження російського пи-

сьменника-сатирика Михайла Євграфовича Салтикова-

Щедріна (1826-1889) 

 260 років від дня народження Вольфганга Амадея 

Моцарта (1756-1791), австрійського композитора 

 175 років від дня народження Архипа Івановича 

Куїнджі (1841-1910), російського живописця-

пейзажиста 

29 січня – 150 років від дня народження французького 

прозаїка, драматурга Ромена Роллана (1866–1944) 

 

ЛЮТИЙ 

2 лютого – 115 років від дня народження Валер`яна Пет-

ровича Підмогильного (1901-1937), відомого українського 

письменника і перекладача, одного з найвидатніших прозаї-

ків «Розстріляного Відродження» 

9 лютого – 575 років від дня народження узбецького по-

ета Нізамаддіна Мір Алішера Навої (1441-1501) 

12 лютого – 145 років від дня народження Леся Марто-

вича (1871-1916), відомого українського письменника і гро-

мадського діяча, члена «Покутської трійці» 

25 лютого – 145 років від дня народження української 

поетеси Лесі Українки (1871-1913) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

6 березня – 85 років від дня народження Олександра Іва-
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новича Білаша (1931-2003), українського композитора, лау-

реата Шевченківської премії (1975) 

9 березня – день народження відомого українського пое-

та Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861) 

11(24) березня – 110 р. від дня народження Клавдії Іва-

нівни Шульженко (1906-1984), співачки 

17 березня – 160 років від дня народження Михайла 

Олександровича Врубеля (1856-1910), українського і росій-

ського живописця  

27 березня – 145 років від дня народження німецького 

письменника, громадського діяча Генріха Манна (1871–

1950) 

29 березня – 135 років від дня народження Марійки Під-

гірянки (1881-1963), української поетеси, народної вчитель-

ки 

 

КВІТЕНЬ 

4 квітня – 80 років від дня народження Василя Аронця 

(1936-1994), майстра кераміки, члена Національної спілки 

художників 

 145 років від дня народження Любові Борисівни 

Хавкіної, бібліотекознавця, бібліографа (1871-

1949), заслуженого діяча науки 

5 квітня – 135 років від дня народження Дмитра Мико-

лайовича Ревуцького (1881-1941), українського композито-

ра, музикознавця  

7 квітня – 195 років від дня народження французького 

поета Шарля П`єра Бодлера (1821–1867) 

13 квітня – 110 років від дня народження ірландського 

письменника, лауреата Нобелівської премії Семюеля Бекке-

та (1906-1989) 
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15 квітня – 130 років від дня народження російського 

поета Миколи Степановича Гумильова (1886-1921) 

 

ТРАВЕНЬ 

5 травня – 170 років від дня народження польського 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 

Генріка Сенкевича (1846-1916) 

 – 180 років від дня народження Сидора Івановича 

Воробкевича (1836-1903), українського компози-

тора і письменника 

7 травня – 155 років від дня народження індійського 

письменника Рабіндраната Тагора (1861-1941) 

12 травня – 80 років виповнюється Івану Степановичу 

Марчуку (1936), українському живописцю, лауреату Шев-

ченківської премії (1997) 

14 травня – 145 років від дня народження Василя Сте-

фаника (1871-1936), видатного українського письменника-

новеліста, громадсько-політичного діяча 

15 травня – 125 років від дня народження російського 

письменника Михайла Опанасовича Булгакова (1891—

1940) 

20 травня – 55 років тому (1961) встановлено Республі-

канську премію ім. Т. Г. Шевченка, нині – Національну 

премію України ім. Т. Г. Шевченка 

21 травня – 160 років від дня народження Андрія Яко-

вича Чайковського (1836-1935), українського письменника 

29 травня — 60 років від дня народження російського 

письменника Бориса Акуніна (Григорія Шальвовича Чхар-

тишвілі) (1956) 
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ЧЕРВЕНЬ 

10 червня – 65 років виповнюється Василю Миколайо-

вичу Шкляру (1951), українському письменникові, лауре-

ату Шевченківської премії (2011) 

14 червня – 205 років від дня народження американсь-

кої письменниці Гарріет Бічер-Стоу (1811-1896) 

15 червня – 75 років від дня народження Івана Мико-

лайчука (1941-1987), кіноактора, сценариста і режисера, 

заслуженого артиста України (1968), виконавця головної 

ролі у фільмі «Тіні забутих предків»  

17 червня – 105 років від дня народження російського 

письменника Віктора Платоновича Некрасова (1911-1987) 

21 червня – 200 років від дня народження англійської 

письменниці Шарлотти Бронте (1816-1855) 

 

ЛИПЕНЬ 

4 липня – 125 років від дня народження Петра Йосипо-

вича Панча (1891-1978), українського письменника, лауреа-

та Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1966) 

7 липня – 95 років від дня народження Петра Яцика 

(1921-2001), відомого мецената і подвижника української 

культури 

15 липня – 410 років від дня народження Рембрандта 

Гарметсона ван Рейна (1606-1669), нідерландського худож-

ника 

17 липня – 145 років від дня народження Філарета Ми-

хайловича Колесси (1871-1947), видатного українського 

вченого, фольклориста, музикознавця  

18 липня – 205 років від дня народження англійського 

письменника Уільяма Мейкписа Теккерея (1811-1863) 

21 липня – 75 років з дня смерті Богдана Лепкого (1872-
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1941), відомого українського письменника, поета-лірика і 

новеліста, професора Краківського університету 

 105 років від дня народження Олени Іванівни Телі-

ги (1906-1942), української поетеси, громадського і 

політичного діяча 

26 липня – 85 років виповнюється Івану Михайловичу 

Дзюбі, українському літературознавцю, критику, державно-

му і громадському діячеві, який був головою Комітету з 

Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, Герой України 

(2001) 

 160 років від дня народження англійського драма-

турга, письменника Джорджа Бернарда Шоу (1856-

1950) 

 

СЕРПЕНЬ 

9 серпня – 60 років виповнюється Василю Герасим’юку 

(1956), українському поету, радіожурналісту, лауреату На-

ціональної премії ім. Т. Шевченка (2003) 

15 серпня — 245 років від дня народження англійського 

письменника Вальтера Скотта (1771-1832) 

20 серпня – 95 років від дня народження Миколи Якови-

ча Зарудного (1921-1991), українського письменника, сце-

нариста, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка 

(1978) 

26 липня – 225 років від дня народження Франца Ксаве-

ра Вольфганга Моцарта (1791-1844), австрійського піаніста, 

композитора 

27 серпня – 160 років від дня народження Івана Яковича 

Франка (1856-1916), видатного українського письменника, 

поета, філософа, вченого і громадсько-політичного діяча 

 75 років від дня народження Богдана Сильвестро-
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вича Ступки (1941-2012), українського актора, лау-

реата Шевченківської премії (1993)  

 145 років від дня народження американського пи-

сьменника Теодора Драйзера (1871-1945) 

ВЕРЕСЕНЬ 

2 вересня – 205 років від дня народження та 150 років 

від дня смерті Івана Вагилевича (1811-1866), українського 

поета, філолога, фольклориста, організатора «Руської трій-

ці» 

12 вересня – 95 років від дня народження польського 

письменника-фантаста Станіслава Лема (1921-2006) 

15 вересня – 125 років від дня народження англійської 

письменниці Агати (Кларисси) Крісті (Міллер) (1891-1976) 

20 вересня – 105 років від дня народження Михайла Ми-

хайловича Божія (1911-1990), одного з найвідоміших укра-

їнських живописців XX століття 

21 вересня – 150 років від дня народження англійського 

письменника-фантаста Герберта Уеллса (1866-1946) 

24 вересня – 120 років від дня народження американсь-

кого письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896-

1940) 

25 вересня – 110 років від дня народження Дмитра Дми-

тровича Шостаковича (1906-1946), російського композито-

ра-піаніста 

26 вересня – 115 років від дня народження Семена Скля-

ренка (1901-1962), відомого українського письменника 

30 вересня – 175 років від дня народження Михайла Драго-

манова (1841-1895), публіциста, історика, фольклориста, 

культурно-громадського діяча 
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ЖОВТЕНЬ 

2 жовтня – 110 років від дня народження Івана Павлови-

ча Багряного (1906-1963), відомого українського письмен-

ника 

6 жовтня – 135 років від дня народження Івана Кочерги 

(1881-1952), українського драматурга, заслуженого діяча 

мистецтв (1950) 

15 жовтня – 95 років від дня народження Дмитра Омеля-

новича Луценка (1921-1989), українського поета, лауреата 

Шевченківської премії (1976) 

17 жовтня – 80 років Івану Федоровичу Драчу (1936), 

відомому українському поету, кіносценаристу, драматургу, 

державному і громадському діячеві, першому голові Народ-

ного Руху України (1989), Героєві України (2006) 

22 жовтня – 205 років від дня народження Ференца Ліс-

та (1811-1886), угорського композитора 

25 жовтня – 135 років від дня народження Пабло Піка-

ссо (1881-1973), іспанського та французького художника 

28 жовтня – 265 років від дня народження Дмитра Борт-

нянського (1751-1825), українського композитора, заснов-

ника української національної духовної музики 

30 жовтня – 105 років від дня народження Григорія Кру-

ка (1911-1988), українського скульптора діаспори із світо-

вим ім’ям 

 

ЛИСТОПАД 

6 листопада – 205 років від дня народження Маркіяна 

Шашкевича (1811-1843), українського письменника, поета, 

громадсько-освітнього діяча, засновника «Руської трійці» 

7 листопада – 80 років від дня народження Миколи Сте-

пановича Вінграновського (1936-2004), українського пись-
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менника-шістдесятника, лауреата Державної премії ім. Т. Г. 

Шевченка (1984) 

9 листопада – 65 років виповнюється Неонілі Стефурак 

(1951), сучасній українській поетесі 

11 листопада – 195 років від дня народження російсько-

го письменника Федора Михайловича Достоєвського (1821-

1881) 

12 листопада – 80 років від дня народження Миколи Фе-

доровича Сингаївського (1936-2013), українського поета 

18 листопада – 95 років виповнюється Дмитру Олексі-

йовичу Міщенку (1921), українському прозаїку, лауреату 

Шевченківської премії (1993) 

22 листопада – 215 років від дня народження філософа, 

лексикографа, етнографа Володимира Івановича Даля (1801

-1872) 

27 листопада – 90 років від дня народження Олександра 

(Олеся) Павловича Бердника, українського письменника-

фантаста 

28 листопада – 135 років від дня народження австрійсь-

кого письменника Стефана Цвейга (1881-1942) 

 

ГРУДЕНЬ 

5 грудня – 85 років від дня народження Григора Тютюн-

ника (1931-1980), один з найталановитіших українських 

письменників XX ст., лауреата Державної премії 

ім.Т.Г.Шевченка (1989, посмертно) 

 115 років від дня народження американського кіно-

режисера, художника Уолта Діснея (Дісні, 1901-

1966) 

6 грудня – 145 років з дня народження Миколи Вороно-

го (1871-1938), відомого українського поета 
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8 грудня – 140 років від дня народження Марії Круше-

льницької (Слободівни) (1876-1935), драматичної акторки, 

письменниці, громадської діячки 

10 грудня – 195 років від дня народження російського 

поета Миколи Олексійовича Некрасова (1821-1877) 

12 грудня – 195 років від дня народження французького 

письменника Гюстава Флобера (1821-1880) 

13 грудня – 160 років від дня народження Миколи Са-

довського (1856-1933), актора та режисера, письменника 

30 грудня – 110 років від дня народження Святослава 

Гординського (1906-1993), українського поета, переклада-

ча, художника, мистецтвознавця, активного провідника ук-

раїнської культури за кордоном, де проживав з 1944 р. 

 

КРАЄЗНАВЧІ ДАТИ 2016 РОКУ ВІНЬКОВЕЧЧИНИ 

1 січня – 95 років з дня народження Петра Михайловича 

Шморгуна – українського історика, доктора історичних на-

ук, професора, заслуженого діяча науки України. Народив-

ся у с. Осламів Віньковецького р-ну. 

1 січня –  65 років з дня народження Івана Васильовича 

Рибака – кандидата історичних наук, професора, члена-

кореспондента Української академії наук, завідувача кафе-

дри історії Росії та спеціальних історичних наук Кам’янець

-Подільського національного університету ім. Івана Огієн-

ка. Народився у с. Зіньків Віньковецького р-ну. 

2 січня –  80 років з дня народження Івана Йосиповича 

Юзвишина – академіка, доктора інформаціологічних, фізи-

ко-математичних, технічних наук, президента Міжнародної 

Академії інформаційних систем і мереж, президента Між-

народної Академії інформатизації. Народився у смт Вінькі-

вці. 
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2 квітня — 55 років з дня народження Валентини Анто-

нівни Васильєвої – правознавця, доктора юридичних наук. 

Народилася у с. Зіньків Віньковецького р-ну. 

3 вересня  — 60  років з дня народження Світлани Іллів-

ни Кабачинської – заслуженого журналіста України, кава-

лера ордена княгині Ольги, володарки знаку «Зірка україн-

ської журналістики». Родом із с. Зіньків Віньковецького р-

ну. 

10 жовтня — 95 років з дня народження Павла Трохимо-

вича Писаренка (1921–1996) – Героя Радянського Союзу. 

Народився у с. Станіславівка Віньковецького р-ну. 

12 листопада —  65 років з дня народження Василя Фе-

доровича Шпака – кандидата економічних наук, академіка 

Академії інженерних наук України, заслуженого працівни-

ка сільського господарства. Народився у с. Дашківці Вінь-

ковецького р-ну. 

5 грудня — 80 років з дня народження Леоніда Трохимо-

вича Пастушенка – письменника, заслуженого журналіста 

України, лауреата літературних премій ім. М. Трублаїні та 

ім. М. Коцюбинського. Народився у с. Говори Віньковець-

кого р-ну. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ЩЕ НА ТАКІ ДАТИ 2016 РОКУ 

СІЧЕНЬ 

11 січня – День заповідників та національних парків 

22 січня — День Соборності  України 

27 січня – Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту 

 

ЛЮТИЙ 

11 лютого – День Героїв Небесної Сотні 

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на 
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території інших держав 

20 лютого – День соціальної справедливості 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

3 березня – Всесвітній день письменника 

8 березня — Міжнародний жіночий день  

21 березня – Всесвітній день поезії 

21 березня – Міжнародний день лісів 

22 березня – Всесвітній день Землі 

22 березня —Всесвітній день водних ресурсів 

27 березня – Міжнародний день театру 

 

КВІТЕНЬ 

1 квітня – День сміху 

1 квітня – Міжнародний день птахів 

7 квітня  – Всесвітній день здоров`я 

11 квітня  – Міжнародний день визволення в’язнів фа-

шистських концтаборів 

12 квітня  – Всесвітній день авіації і космонавтики (55 

років від дня першого польоту людини в космос (1961) 

(відзначається ЮНЕСКО) 

18 квітня  – Міжнародний день пам`ятників та історич-

них місць 

23 квітня  – Всесвітній день книги і авторського права 

26 квітня – 30 років від дня катастрофи на атомній елек-

тростанції в Чорнобилі (1986). Міжнародний день пам’яті 

жертв радіаційних аварій та катастроф 

29 квітня  – Міжнародний день танцю 
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ТРАВЕНЬ 

1-2 травня — День міжнародної солідарності трудящих 

5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалі-

дів 

7 травня – День радіо 

8 травня – Всесвітній день Червоного Хреста 

8 травня — День матері 

8-9 травня – Дні пам`яті та примирення, присвячені 

пам`яті жертв Другої світової війни 

9 травня – День Перемоги 

15 травня – Міжнародний день сім`ї, День пам`яті жертв 

політичних репресій 

18 травня – Міжнародний день музеїв 

21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в 

ім`я діалогу та розвитку 

21 травня – День Європи 

24 травня – День слов`янської писемності і культури 

28 травня – День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження 

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН 

31 травня – Всесвітній день без тютюну 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 червня – Міжнародний день захисту дітей 

1 червня – Всесвітній день батьків 

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього се-

редовища 

6 червня – День журналіста 

23 червня – Міжнародний олімпійський день 

28 червня – День Конституції;  День молоді 
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ЛИПЕНЬ 

1 липня – День архітектури України 

8 липня  – День родини 

28 липня  – День хрещення Русі-України 

 

СЕРПЕНЬ 

12 серпня – Міжнародний день молоді 

23 серпня  – День прапора 

24 серпня  – День незалежності України 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 вересня – День знань 

8 вересня  – Міжнародний день грамотності 

10 вересня  – День українського кіно 

22 вересня – День партизанської слави 

27 вересня  – Всесвітній день туризму 

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку 

1 жовтня – Міжнародний день музики 

4 жовтня – Всесвітній день тварин 

5 жовтня – Міжнародний день учителя 

9 жовтня – День художника 

14 жовтня – День українського козацтва; День захисни-

ка України 

24 жовтня – Міжнародний день ООН 

28 жовтня  – День визволення України від фашистських 

загарбників 
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ЛИСТОПАД 

9 листопада — День української писемності і мови; 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

16 листопада – Міжнародний день толерантності 

17 листопада – Міжнародний день студентів 

20 листопада – Всесвітній день дитини 

21 листопада – День Гідності та Свободи 

21 листопада – Всесвітній день телебачення 

26 листопада – День пам`яті жертв голодоморів 

26 листопада – Всесвітній день інформації 

 

ГРУДЕНЬ 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 грудня – Міжнародний день інвалідів 

6 грудня – День Збройних Сил України 

 

НАРОДНІ ТА РЕЛІГІЙНІ СВЯТА 

1 січня — Новий рік 

6 січня — Святвечір. Багата кутя 

7 січня — Різдво Христове 

19 січня — Водохреща - свято Богоявлення 

25 січня — Мучениці Тетяни. Тетянин день.  

14 лютого — День Святого Валентина  

15 лютого – Стрітення Господнє.  

7 березня — Масляна 

7 квітня  – Благовіщення  

24 квітня – Вербна Неділя  

1 травня — Світле Христове Воскресіння. Великдень 

19 червня — День Святої Трійці 

12 липня — Святих апостолів Петра і Павла  
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28 липня — Рівноапостольного великого князя Володи-

мира  

19 серпня  – Преображення Господнє. Яблучний Спас   

28 серпня  – Успіння Пресвятої Богородиці  

14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці  

19 грудня  – Святителя Миколая Чудотворця  

 

КАЛЕНДАР ДИВОВИЖНИХ ДАТ 

15 січня – День народження Вікіпедії 

27 січня – Міжнародний день без Інтернету 

1 березня – Міжнародний день кішок 

4 березня – День народження міні-спідниці. Вважається, 

що її створила британський модельєр-дизайнер Мері Куант 

в 60-х р. 

9 березня – День народження ляльки Барбі (Вперше поя-

вилась на американській Міжнародному ярмарку іграшок) 

20 березня – Міжнародний день щастя (відзначається з 

2012 р. за рішенням ООН) 

6 квітня – День мультфільмів 

13 квітня – Всесвітній день рок-н-рола 

29 травня – Європейський день сусідів 

31 травня – Всесвітній день блондинок 

1 червня – Всесвітній день молока 

9 червня – Міжнародний день друзів 

6 липня – Всесвітній день поцілунку 

11 липня – Всесвітній день шоколаду 

5 серпня – Міжнародний день світлофора 

13 серпня – День везіння 

27 серпня – День огірка 

4 жовтня – Всесвітній день усмішки 

9 жовтня – Всесвітній день яйця 
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21 жовтня – День яблука 

21 листопада – Всесвітній день привітань (рекомендації 

прості: достатньо привітатись з десятьма незнайомими 

людьми) 

10 грудня – Всесвітній день футболу 

15 грудня – Міжнародний день чаю 

  

КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2016 РОКУ  

КНИГИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

940 років -  Ізборник Святослава (1076), пам'ятка дав-

ньоукраїнського перекладного письменства 

455 років - «Пересопницьке Євангеліє» (1561), пам'ятка 

староукраїнської мови та мистецтва 

435 років - «Острозька Біблія» («Острожская Библия», 

1581) Івана Федорова 

l75 років - поема «Гайдамаки» (1841) Т.Г.Шевченка  

155 років — «Букварьюжнорусскій» (1361) 

Т.Г.Шевченка  

140 років - повість «Микола Джеря» (1876) І.С.Нечуя-

Левицького  

140 років - повість «Бурлачка» (1876) І.С.Нечуя-

Левицького  

135 років - повість «Борислав сміється» (1881) 

І.Я.Франка  

130 років - п'єса «Безталанна» (1886) І.Карпенка-Карого  

130 років - п’єса «Мартин Боруля» (1886) І.Карпенка-

Карого  

130 років -  «Казка про Правду і Кривду» (1886) 

П.Мирного 

130 років - драми «Наймичка» (1886) І.Карпенка-Карого  

130 років - збірка «Зів’яле  листя» (1886) I.Франка  
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125 років - повість «Облога Буші» (1891)М. Старицько-

го  

120 років - комедія «Учитель» (1896) І.Я.Франка  

120 років - повість «Царівна» (1896) О.Кобилянської 

115 років - поема «Одержима» (1901) Лесі Українки 

105 років  - драматична поема «Лісова пісня» (1911) 

Лесі Українки 

95 років - поетична збірка «Поезії» (1921) В.Сосюри  

90 років - поетична збірка віршів «Тринадцята вес-

на» (1926) М. Т.Рильського 

90 років - збірка «Земля» (1926) В.Стефаника  

75 років - вірш «Слово про рідну матір» (1941) 

М.Рильського  

75 років - збірка  віршів «Добрий ранок» (1941) 

М.П.Стельмаха  

70 років - поетична збірка «Душа на сторожі» (1946) 

О.Теліги  

70 років - роман «Прапороносці» (1946) О.Гончара  

65 років - збірка віршів «Веселі малюки» (1951) 

Н.Л.Забіли  

65 років - повість «Рідні діти» (1951) О. Д.Іваненко  

60 років - збірка віршів «Лісовий гомін» (1956) 

П.М.Воронька  

60 років - збірка віршів «Пташині голоси» (1956) 

Д.П.Білоуса  

60 років - збірка віршів «Проліски» (1956) 

Т.О.Коломійця  

60 років - збірка оповідань «Шурка і Шурко» (1956) 

В.З.Нестайка 

60 років - автобіографічна повість «Задарована Дес-

на» (1956) О. Довженка  



60 років - роман «Гайдамаки» (1956) Ю.Мушкетика  

60 років - кіноповість «Поема про море» (1956) 

О.Довженка  

60 років - збірка «Що написано мною» (1956) 

А.Малишка  

55 років - драматична дилогія «Планета Сперан-

та» (1961) О.Коломійця  

55 років - роман «Правда і кривда» (1961) М.Стельмаха  

55 років - збірка «Мандрівки серця» (1961) Л.Костенко  

55 років - роман «Жовтий князь» (1961) В.Барки  

55 років - роман «Тарасові шляхи» (1961) О.Д.Іваненко  

55 років - збірка віршів «Пастушок» (1961) 

Т.О.Коломійця  

55 років - збірка оповідань та казок «Голубий 

олень» (1961) Л. М.Письменної  

50 років - роман «Шепіт» (1966) П.Загребельного  

50 років - збірка оповідань «Землянка» (1966) 

В.С.Близнеця  

50 років - збірка жартів і скоромовок «Качечка-

пралечка» (1966) Г. П.Бойка  

50 років - казка для малят «Перченя» (1966) 

П.П.Глазового  

50 років - збірка для дітей «Пролетіли коні» (1966) 

Є.П.Гуцала  

50 років - збірка для дітей «Мені не страшно» (1966) 

В.І.Кави  

50 років - збірка повістей і оповідань «Весела доро-

га» (1966) Б.Б.Комар  

50 років - пригодницька повість-казка «Як Барвінок став 

героєм» (1966) Б.Й.Чалого  

50 років - повість «Курячий бог» (1966) 

24 



25 

Ю.О.Збанацького  

50 років - повість «Незнайомець з тринадцятої кварти-

ри» (1966) В.3. Нестайка  

50 років - збірка оповідань за мотивами українських на-

родних дум «Козак Голота» (1966) М.А.Пригари  

45 років - збірка шкільних веселинок «Акула і свис-

тун» (1971) Г. П.Бойка  

45 років - збірка віршів «Їжачок-хитрячок» (1971) 

П.М.Воронька  

45 років - збірка для дітей «Тисяча вікон і один жура-

вель» (1971) Л.М.Письменної  

45 років - збірка віршів і поем «Весняний поїзд» (1971)

В.П.Скомаровського  

45 років - збірка віршів «Трояндові діти» (1971) 

Н.Л.Забіли  

45 років - збірка оповідань «Лісова сторожка» (1971) 

Г.Тютюнника  

45 років - пригодницька повість-казка «Барвінок і Вес-

на» (1971) Б.Й.Чалого  

40 років -збірка віршів «Літній ранок» (1976) 

М.С.Вінграновського  

40 років - збірка для дітей «Будь обережна, Марій-

ко!» (1976) В.І.Кави  

40 років -збірка віршів «Весняні дарунки» (1976) 

А.Г.Костецького  

40 років -збірка оповідань «Химера лісового озе-

ра» (197б) Я.М.Стельмаха  

40 років - повість «Одиниця з обманом» (1976) 

В.З.Нестайка  

40 років - повість «Климко» (1976) Г.Тютюнника  

35 років - повість «Незвичайні пригоди у лісовій шко-
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лі» (1931) В.З.Нестайка  

5 років - «Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту» (2011) 

М.С.Павленко 

 

КНИГИ РОСІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

15 років - «Казус Кукоцького» (2001) Людмили Євгенів-

ни Улицької (Премія «Російський Букер - 2001») 

15 років - «Пан Гексоген» (2001) Олександра Андрійо-

вича Проханова (Премія «Національний бестселер - 2002») 

20 років - «Чапаєв і порожнеча»  (1996) Віктора Олего-

вича Пєлєвіна 

35 років - «Нерв» (1981) Володимира Семеновича Висо-

цького 

40 років - «Білий Бім чорне вухо» (1976) Гавриїла Мико-

лайовича Троєпольського 

40 років - «Божевільна Євдокія» (1976) Анатолія Георгі-

йовича Алексіна 

40 років - «Будинок на набережній» (1976) Юрія Вален-

тиновича Трифонова 

40 років - «Прощання з Матьорою» (1976) Валентина 

Григоровича Распутіна 

40 років - «Цар-риба» (1976) Віктора Петровича Астаф'-

єва 

45 років - «Залюднений острів» (1971) Аркадій і Бориса 

Стругацьких 

45 років - Трилогія про Незнайку (1971) Миколи Мико-

лайовича Носова 

50 років - «Крокодил Гена і його друзі» (1966) Едуарда 

Миколайовича Успенського 

50 років - «Майстер і Маргарита» (1966) Михайла Опа-

насовича Булгакова 
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50 років - «Підводна газета» (1966) Миколи Івановича 

Сладкова 

50 років - «Товаришам дітям» (1966) Бориса Заходера 

55 років - «Він живий і світиться» (1961) Віктора Юзе-

фовича Драгунського 

55 років - «Зоряний квиток» (1961) Василя Павловича 

Аксьонова 

55 років - «Пригоди Толі Клюквина» (1961) Миколи 

Миколайовича Носова 

60 років - «Бронзовий птах» (1956) Анатолія Наумовича 

Рибакова 

60 років - «Звичайне диво» (1956) Євгена Львовича 

Шварца 

65 років - «Васьок Трубачов і його товариші» (1951) Ва-

лентини Олександрівни Осєєвої 

65 років - «Вітя Малєєв в школі і вдома» (1951) Миколи 

Миколайовича Носова 

70 років - «Слідами Робінзона» (1946) Миколи Михай-

ловича Верзиліна 

70 років - «Четверта висота» (1946) Олени Ільїної 

75 років - «Василь Тьоркін» (1941-1945) Олександра 

Трифоновича Твардовського 

75 років - «Комендант сніжної фортеці» (1941) Аркадія 

Гайдара 

75 років - «Тимур і його команда» (1941) Аркадія Гайда-

ра 

75 років - «Чесне слово» (1941) Леоніда Пантелєєва 

80 років - «Біліє парус одинокий» (1936) Валентина Ка-

таєва 

80 років - «Блакитна чашка» (1936) Аркадія Гайдара 

80 років - «Дядя Стьопа», «А що у вас», «Фома» (1936) 
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Сергія Володимировича Михалкова 

80 років - «Золотий ключик, або Пригоди Бураті-

но» (1936) Олексія Миколайовича Толстого 

80 років - «Іграшки» (1936) Агнії Львівни Барто 

80 років - «Країна Муравія» (1936) Олександра Трифо-

новича Твардовського 

80 років - «Стара фортеця» (1936) Володимира Павлови-

ча Бєляєва 

85 років - «Золоте теля» (1931) Іллі Ільфа і Євгена Пет-

рова 

85 років - «Охоронна грамота» (1931) Бориса Леонідови-

ча Пастернака 

90 років - «Багаж» (1926) Самуїла Яковича Маршака 

90 років - «Донські розповіді» (1926) Михайла Олексан-

дровича Шолохова 

90 років - «Земля Саннікова» (1926) Володимира Опана-

совича Обручева 

90 років - «Місто Градів» (1926) Андрія Платоновича 

Платонова 

90 років - «Та, що біжить по хвилях» (1926) Олександра 

Гріна 

90 років - «Федорине горе», «Диво-дерево», 

«Плутанина», «Телефон» (1926) Корнія Івановича Чуковсь-

кого 

90 років - «Що не сторінка, то слон то левиця» (1926) 

Володимира Маяковського 

95 років - «Подорожник» (1921) А́нни Андрії́вни Ахма-

тової 

95 років - «Пурпурові вітрила» ( 1921) Олександра Гріна 

95 років - «Шатро» (1921) Миколи Степановича Гумі-

льова 
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100 років - «Блукаючі зірки» (1916) Шолом-Алейхема 

105 років - «Гранатовий браслет» (1911) Олександра Іва-

новича Купріна 

110 років - «Балаганчик» (1906) Олександра Олександ-

ровича Блока 

110 років - «Король на площі» (1906) Олександра Олек-

сандровича Блока 

110 років – «Незнайомка» (1906) Олександра Олександ-

ровича Блока 

120 років - «Максимка» (1896) Костянтина Михайлови-

ча Станюковича 

120 років - «Чайка» (1896) Антона Павловича Чехова 

130 років - «Казки» (1886) Михайла Євграфовича Салти-

кова-Щедріна 

135 років - «Лівша» (1881) Миколи Семеновича Лєскова 

140 років - «Кому на Русі жити добре» (1876) Миколи 

Олексійовича Некрасова 

150 років - «Гравець» (1866) Федора Михайловича Дос-

тоєвського 

150 років - «Дитинство» («Ось моє село, Ось мій рідний 

дім …») (1866) Івана Захаровича Сурикова 

150 років - «Злочин і кара» (1866) Федора Михайловича 

Достоєвського 

155 років - «Раз-два-три-чотири-п'ять, вийшов зайчик 

погулять» (1851) Федора Богдановича Міллера 

155 років - «Селянські діти» (1861) Миколи Олексійови-

ча Некрасова 

160 років - «Коник-Горбоконик» (1856) Петра Павлови-

ча Єршова 

160 років - «Сімейні хроніки» (1856) Сергія Тимофійо-

вича Аксакова 
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170 років - «Бідні люди» (1846) Федора Михайловича 

Достоєвського 

170 років - «Двійник»  (1846) Федора Михайловича До-

стоєвського 

180 років - «Мороз Іванович» (1836) Володимира Федо-

ровича Одоєвського 

180 років - «Капітанська дочка» (1836) Олександра Сер-

гійовича Пушкіна 

180 років - «Ревізор» (1836) Миколи Васильовича Гого-

ля 

185 років - «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831) 

Миколи Васильовича Гоголя 

185 років - «Казка про попа і працівника його Бал-

ду» (1831) Олександра Сергійовича Пушкіна 

185 років - «Казка про царя Салтана, про сина його сла-

вного й могутнього богатиря князя Гвідона Салтановича і 

про прекрасну царівну Лебідь» (1831) Олександра Сергійо-

вича Пушкіна 

185 років - «Лихо з розуму» (1831) Олександра Сергійо-

вича Грибоєдова 

195 років - «Кавказький полонений» (1821) Олександра 

Сергійовича Пушкіна 

235 років - «Недоросль» (1781) Дениса Івановича Фон-

візіна 

320 років - «Домострой» (1696) Каріона Істоміна 

900 років - Давньоруський літописний звід «Повісті 

врем'яних літ» (1116) 
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КНИГИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

35 років – «Роні, дочка розбійника» (1981) Астрід Лін-

дгрен 

50 років - «Маленьке привид» (1966) О. Пройслер 

50 років – Трилогія («Маленька Баба Яга», «Маленький 

Водяний», «Маленьке Привид») (1966) Отфріда Пройслера 

55 років - «Останній вигнанець» (1961) Джеймса Олдрі-

джа 

60 років - «Маленький Водяний» (1956) Отфріда Пройс-

лера 

60 років – «Моя сім'я та інші звірі» (1956) Джеральда 

Даррелла 

60 років - «Расмус-волоцюга» (1956) Астрід Ліндгрен 

65 років - «Астронавти» (1951) Станіслава Лема 

65 років - «Бунтівна людина» (1951) Альбера Камю 

65 років – «Над прірвою в житі» (1951) Джерома Девіда 

Селінджера 

65 років - «Пригоди Чиполліно» (1951) Джанні Родарі 

70 років – «Знаменитий детектив Калле Блюм-

квіст» (1946) Астрід Ліндгрен 

70 років - «Тріумфальна арка» (1946) Еріха Марія Рема-

рка 

80 років – «Віднесені вітром» (1936) Маргарет Мітчелл 

80 років - «Війна з саламандрами» (1936) Карела Чапека 

85 років - «Нічний політ» (1931) Антуана де Сент-

Екзюпері 

90 років - «Вінні-Пух і всі, всі, всі …» (1926) Алана Міл-

на 

90 років - «Замок» (1926) Франца Кафки 

90 років - «І сходить сонце» («Фієста») (1926) Ернеста 

Хемінгуея 



100 років - «Дженні Герхардт» (1916) Теодора Драйзера 

100 років - «Портрет художника в юності» (1916) Джей-

мса Джойса 

110 років - «Біле ікло» (1906) Джека Лондона 

115 років - «Перші люди на Місяці» (1901) Герберта 

Уеллса 

115 років - «Собака Баскервілів» (1901) Артура Конан-

Дойла 

120 років - «Камо грядеши» (1896) Генрика Сенкевича 

120 років - «Острів доктора Моро» (1896) Герберта 

Уеллса 

125 років - «Портрет Доріана Грея» (1891) Оскара Уай-

льда (Вайлда) 

125 років - «Пригоди Шерлока Холмса» (1891) Артура 

Конан-Дойла 

125 років - «Тесс з роду д'Ербервіллів» (1891) Томаса 

Гарді 

130 років - «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) Френ-

сіс Елізи Бернетт 

130 років - «Страшна історія доктора Джекіла і містера 

Хайда» (1886) Роберта Луїса Стівенсона 

135 років — «Пригоди Піноккіо: історія дерев'яної ляль-

ки» (1881) Карла Коллоді 

140 років - «Пригоди Тома Сойєра» (1876) Марка Твена 

145 років - «Аліса в Задзеркаллі» (1871) Льюїса Керрола 

145 років - «Інтернаціонал» (1871) Ежена Потьє 

150 років - «Вершник без голови» (1866) Томаса Майн 

Ріда 

150 років - «Справжня історія маленького обідран-

ця» (1866) Джеймса Грінвуда 

160 років - роман «Крихітка Дорріт» (1856) Чарльза Дік-
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160 років -  роман «Пані Боварі» (1856) Гюстава Флобе-

ра 

165 років - «Мобі Дік, або Білий Кит» (1851) Германа 

Мелвілла 

170 років - «Граф Монте-Крісто» (1846) Олександра 

Дюма 

170 років - «Книга нісенітниць» (1846) Едварда Ліра 

175 років – «Звіробій, або перша стежка війни» (1841) 

Джеймса Фенімора Купера 

180 років – «Посмертні записки «Піквікського клу-

бу» (1836) Чарльза Діккенса 

180 років - «Сповідь сина століття» (1836) Альфреда де 

Мюссе 

185 років – «Собор Паризької Богоматері» (1831) Вікто-

ра Гюго 

185 років – «Червоне і чорне» (1831) Стендаля 

185 років - «Шагренева шкіра» (1831) Оноре де Бальзака 

190 років - «Збірка казок за 1826 рік» (1826) Вільгельма 

Гауфа 

190 років - збірка «Казки» (1836) Братів Грімм 

190 років - «Останній з могікан» (1826) Джеймса Фені-

мора Купера 

200 років — «Лускунчик та мишачий король» (1816) Ер-

нста Теодора Амадей Гофмана 

215 років - «Марія Стюарт» (1801) Фрідріха Шиллера 

225 років - «Пригоди барона Мюнхгаузена» (1791) Рудо-

льфа Еріха Распе 

290 років – «Подорож у деякі віддалені країни світу Ле-

мюеля Гуллівера» (1726) Джонатана Свіфта 

345 років - «Міщанин у дворянстві» (1671) Мольєра 

33 
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410 років - «Макбет» (1606) Вільяма Шекспіра 

415 років — «Гамлет» (1601) Вільяма Шекспіра 

480 років - «Сон у літню ніч» (1536) Вільяма Шекспіра 

500 років - «Утопія» (1516) Томаса Мора 

545 років — «Декамерон» (1471) Джованні Боккаччо 

695 років – «Божественна комедія» (1321) Данте Аліг'єрі 

 

РЕКОМЕНДУЄМО ПЛАНУВАТИ ЗАХОДИ І З ТАКИХ  

НАПРЯМКІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 

 Національно-патріотичне виховання 

При розробленні заходів зверніть увагу на прийнятий 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 12 червня 2015 р. 

№334 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді» з метою забезпе-

чення системної взаємодії державних органів з громадськіс-

тю у питаннях, пов’язаних із національно-патріотичним 

вихованням дітей та молоді на прикладах героїчної бороть-

би Українського народу за незалежність, суверенітет та те-

риторіальну цілісність України, відстоювання демократич-

ного вибору України, консолідації дій державних органів, 

громадських об’єднань патріотичного спрямування щодо 

проведення відповідної роботи у дитячому та молодіжному 

середовищі, відповідно до пункту 28 частини першої статті 

106 Конституції України. 

Зверніть увагу при плануванні заходів на Концепцію на-

ціонально-патріотичного виховання. Має бути розроблена 

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки з планом дій щодо її реалізації: 

активне залучення дітей та молоді до вивчення історії та 

культури України, подвигів борців за незалежність, сувере-
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нітет та територіальну цілісність України, її демократичний 

вибір; забезпечення організації у телевізійних та радіопрог-

рамах, друкованих засобах масової інформації постійно ді-

ючих рубрик із популяризації української історії, мови та 

культури, досвіду роботи з національно-патріотичного ви-

ховання; створення та розміщення соціальної реклами, 

спрямованої на національно-патріотичне виховання дітей 

та молоді; виготовлення та розповсюдження інформаційно-

просвітницької продукції (навчально-методичних посібни-

ків, буклетів тощо) про героїчну боротьбу Українського 

народу за незалежність, суверенітет та територіальну ціліс-

ність України. 

Заходи національно-патріотичної спрямованості 

Акції пам’яті (урочисте покладання квітів, вшанування ве-

теранів, уроки мужності, урочисті вечори, зустрічі): 

 до Дня Перемоги («Пам’ять», «Ветеран живе по-

руч») 

 до Дня пам’яті Крут; 

 до Дня вшанування учасників бойових дій на тери-

торії інших держав; 

 до Дня захисника Вітчизни; 

 до Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

 до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні; 

 до Дня пам’яті жертв голодомору («Запали свічку») 

та ін. 

Волонтерська діяльність: 

 упорядкування пам`ятників та могил борців за во-

лю України; 

 відвідування ветеранів; 
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 загальносільські (районні) заходи та свята 

 фестиваль родинної творчості «Співуча родина» та 

ін. 

 день села.  

Головне завдання виховної діяльності – створення умов 

для активної життєвої позиції юних краян, громадянського 

самовираження і самореалізації, максимального задоволен-

ня потреб молодого покоління в інтелектуальному, культу-

рному і моральному розвитку. 

 

Морально-правове виховання 

Правове виховання складається з комплексу заходів, 

спрямованих на: 

 Формування термінологічного апарату; 

 Закріплення поваги до законів, права, правових 

норм; 

 Формування твердої переконаності, що дотримання 

законодавства – необхідна частина життя в суспіль-

стві; 

  Прищеплення головних принципів правової систе-

ми і роз’яснення їх значення для кожного громадя-

нина; 

 Формування активної життєвої позиції щодо захис-

ту правової системи держави. 

Проводяться для того, щоб не лише дати знання чи інфо-

рмацію, але й навчити реалізовувати свої права і обов’язки 

в суспільстві, бути активним громадянином. 

Рекомендуємо проводити: 

 круглі столи: «Реалізація прав людини в сучасному 

українському суспільстві» з метою виховання пра-
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вомірної поведінки та поважного ставлення до за-

конів; сприяння свідомого вибору варіантів поведі-

нки; вироблення критичного ставлення до пору-

шень і порушників прав людини; формування сві-

домої звички дотримуватися закону; 

 юридичні аукціони: «Мої права та обов’язки в Кон-

ституції України», навчити висловлювали аргумен-

товані твердження на захист своєї позиції з того чи 

іншого питання, надавати якнайбільше такої інфор-

мації, яка буде корисною у подальшому житті; 

 рольові ігри: «В країні Феміди», «Судові справи», 

«Магістри юстиції», головна ідея проведення яких 

– виховування зацікавлення щодо правових знань, 

популяризації правових законів, формування пра-

вової культури; 

 конкурси та акції з питань правової освіти та вихо-

вання на кращу організацію правової освіти та ви-

ховання серед юних краян. 

 

Формування якісного читання, створення умов 

для його підтримки і розвитку 

Це вивчення місцевої громади, аналіз локальних читаць-

ких інтересів, розробка соціально-орієнтованих проектів 

даної тематики, стимулювання суспільних ініціатив в підт-

римку читання. 

Рекомендуємо проводити: 

 анкетування, бліц-опитування «Книга в руках успіху», 

 творчі акції: фестиваль читацьких історій «Як я зу-

стрів улюблену книгу», імідж-коктейль (зустріч з ки-

мось),  

 конкурс есе,  
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 лабораторія читацького смаку, лабораторія читацької 

творчості, день читацької мрії, факультатив успіху 

 оформлення книжкових закладок «Три причини про-

читати», «Як читач читачу…», «Літературний гур-

ман» тощо. 

Можливо, цікавими для користувачів бібліотек будуть 

такі назви заходів: 

 «І великі таємниці відкриваються нам»,  

 «На всі Ваші «Що? Де? Коли?» розумні книги дадуть 

відповідь завжди»,  

 «Читання покращує якість нашого життя»,  

 «В храмі розумних думок»,  

 «Жіночий погляд»,  

 «Знайомтесь: …(автор) і його книги»,  

 «Книга Вашого формату»,  

 «Книжкові пристрасті»,  

 «Під шелест сторінок улюблених книг»,  

 «Приходьте! Книгам сумно без Вас!»,  

 «Дякуємо Вам, улюблений авторе!»,  

 «Світ відкриває таємниці, або Пошук веде бібліог-

раф»,  

 «Відчуй радість читання»,  

 свято вірних читачів, свято читацьких задоволень, «Ці 

книги читають Ваші кумири»,  

 «Ювілей письменника – свято для читача», поличка 

бібліотекаря «Я прочитала і Вам раджу». 
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Діяльність з просування читання, книги 

Основні напрями: 

 «Кожному читачу його книгу»: читання як інструмент 

для покращення якості життя, якості того місця, де 

живеш; 

  Формування привабливого образу людини, яка читає, 

книги, бібліотеки; 

 Читання – комунікативне середовище (створення 

умов для читацького спілкування); 

 Просування кращих зразків літератури. 

Форми і методи роботи: 

  Опитування «Назвіть книгу, яку Ви хотіли би прочи-

тати, але поки не читали? Чому?»; 

 On-line-діалоги «Поставте нам питання не про літера-

туру» (інформаційні потреби користувачів); 

 Інтерв`ювання «Читацькі пристрасті успішних лю-

дей», «Яку книгу ви зараз читаєте?»; 

  Рейтинги «Краща книга – улюблена книга», «Цю 

книгу потрібно прочитати кожному». 

Реклама інформаційних ресурсів: 

 Виставка-перегляд нової літератури «... (назва вашого 

міста чи села) читає!». 

  «Хочеш знати майбутнє, читай про минуле: історія 

повторюється» 

 «В моді класика! Записуйся в клуб інтелектуалів» 

 «Читають ВСІ! Бестселери на всі часи» 

 «Наші улюблені жанри… З книгою на дивані» 

 Цикл книжкових виставок «Класні класики»; 

 Ретро-виставка «Книги, затерті до дир»: кращі книги 
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епохи; 

 Виставка-відкриття «Прочитай улюблені книги твоїх 

батьків»; 

 фотоконкурс «Мій портрет з улюбленою книгою»;  

 флеш-моби: «Як пройти в бібліотеку?», «Час чита-

ти!», «Улюблена книга» (із залученням користувачів);  

 віртуальні дошки (Pinterest): інтерактивний сервіс з 

обкладинками рекомендованих книг, книжковими ви-

ставками, інсталяціями тощо;  

 

Навігатори читання: 

 рекомендаційні списки, книжкові закладки, дайдже-

сти «Вчасно прочитана книга – велике досягнення»; 

«Зроби своє життя цікавим – читай!»; інтернет-

путівники «Читання без кордонів», бібліотерапевтич-

ні бази даних «Книга для душі» тощо; 

 медіаогляди «Що читають наші краяни», «Книжкова 

поличка мера (сільського голови)» та ін. (на сайті біб-

ліотеки, в пресі); 

  інтерактивна сторінка на сайті бібліотеки «Десять 

прав читача»; 

 дискусія.ua «Читати, щоб бути незалежним». 

Рекомендуємо звернути увагу на: 

  Марафон культурних подій, який можна організувати 

в травні, багатому на мистецькі свята, в рамках якого мож-

на провести цикл заходів: одноденний фестиваль мистець-

кої книги, мета якого привернути увагу до читання загалом 

і тематичної книги зокрема. Провести анкетування «Книга 

в моєму житті» та феєрверк заходів: виставки, конкурси, 

вікторини, концерт виконавців авторської пісні, перегляд 
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фільмів. Організатори, учасники виходять на вулиці з лис-

тівками, рекламами, які закликають читати книги. 

Привернути увагу до бібліотеки, зацікавити читанням 

допоможе оn-line або бліц-опитування «Краща книга сучас-

ності». 

Впродовж місяця читачі мають віддати голоси за «най, 

най, найкращу» книгу. Для голосування встановлюється 

спеціально оформлена коробка. Через місяць голоси підра-

ховуються, потім – розігруються призи. З трьох запропоно-

ваних варіантів необхідно вгадати кращу книгу сучасності, 

вибрану читачами бібліотеки. 

 День згадок улюблених книг 

Для проведення такого дня потрібні учасники, які прине-

суть свої улюблені книги і стелаж, на якому буде: 

 оформлена виставка «Улюблені книги наших чита-

чів». 

 представлені світлини читачів та невеличкі есе про їх 

улюблені книги (чому ця книга є улюблена, який 

вплив вона мала на формування життєвої позиції чи 

обраного шляху) 

 створені презентації, на якій учасники самі розповіда-

ють про свої книги і лише тоді ставлять їх на вистав-

ку. 

Одним з активних способів формування у користувачів 

навиків роботи з інформаційними ресурсами є проведення 

командної гри-квесту. 

КВЕСТи бувають різних видів і типів: веб-квести, ме-

діа-квести, авто-квести і тепер, дякуючи молодіжним орга-

нізаціям, школам і бібліотекам – інтелектуальні квести. 

Квест-гра буде цікава тим користувачам бібліотек, які люб-

лять активний відпочинок; хто прагне нових гострих від-
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чуттів; хто вміє довіряти своїй команді і працювати в ко-

манді; хто має і хоче проявити свої таланти; тим, хто хоче 

перевірити, на що він здатний. Квести можуть бути прис-

вячені разноманітним темам. 

Бібліотеки проводять екскурсії у формі квесто-пошуку 

(«Бібліоніч», «Бібліосутінки»). В рамках гри учасники ви-

конують логічні задачі, ведуть пошук необхідної інформа-

ції, вчаться працювати з інформаційними ресурсами, зна-

ходити корисну для себе інформацію. Квест-гра вчить ко-

ристуватися бібліотекою, знайомить з розташуванням від-

ділів, довідково-бібліографічним апаратом, сприяє розвит-

ку особистих якостей користувача, таких як увага, пам`ять, 

швидкість і логіка. 

Основні умови квесту: 

 наявність сюжету гри; 

 наявність завдань/перешкод; 

 наявність мети, до якої можна прийти, подолавши 

перешкоди. 

 

Організація сімейного читання і дозвілля 

Радимо організовувати: 

 цикли книжкових виставок «Запрошуємо на сімейну 

раду»,  

 ділові ігри «Гостра ситуація: я поступив би так»,  

 зустрічі з спеціалістами «В сім`ї росте дитина», «Як 

стати успішними батьками», «Шляхи вирішення сі-

мейних конфліктів».  

 Актуальні теми – «Громадянські шлюб: мінусів біль-

ше, ніж плюсів», «Гострі кути сімейного кола», 

«Одинокість у сім`ї»; 
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 створення буклетів, закладок «Проблеми в сім`ї? – 

Відповіді в книгах», «Я і моя сім`я: корисні пора-

ди» (підбір сайтів з проблем родини), «Корисні книги 

для справжніх господинь», «Сучасна жінка: ресурси і 

можливості», 

проведення ярмарку ідей «Бібліотека і родина: досвід, 

ідеї, творчість», вечір молодих сімей «З коханим рай і 

в …», сімей, які досягли успіху або прожили разом 

більше 10 років «Ми бажаємо Вам щастя», фотокон-

курс «Кото-фото вернісаж» (виставка світлин домаш-

ніх улюбленців). 

 

Популяризація екологічних знань з метою форму-

вання екологічної свідомості 

 

Організовувати місячники, декади, екологічні свята та 

ін. згідно календаря екологічних дат (див. нижче), круглі 

столи із запрошенням спеціалістів з актуальних питань: 

«Чистий берег – чиста вода», «Попередимо лісові пожари 

разом», «Лісовий кодекс: розрахунки і прорахунки», 

«Доходи і відходи» та ін. 

Проводити тренінги, форуми, дні інформації, години ці-

кавих повідомлень, видавати інформаційні списки, бюлете-

ні, дайджести, формувати тематичні досьє з проблем, важ-

ливих для екологічного благополуччя людей: «Основи без-

пеки життєдіяльності», «Роль лісу в соціальному житті на-

селення», «Екологічно чистий будинок, вулиця, село», 

«Здоров`я людини і навколишнє середовище». 

Екологічне краєзнавство: охорона унікальних природ-

них об`єктів, захист тварин і рослин нашої області (району, 

міста, села); науково-практичні конференції, круглі столи з 
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широким кругом учасників з актуальних питань: «Нам є 

чим пишатися, нам є що охороняти», «Місто (район, село), 

в якому хочеться жити», «Екологічно небезпечні об`єкти 

на території області (району)» та ін. 

 Створення і оперативне наповнення баз даних 

(картотеки, електронні бази даних) «Екологія району 

(села)», власних електронних ресурсів еколого-

краєзнавчого напрямку: «Рідкісні рослини і тварини», 

«Пам`ятки природи. Заповідники», інформаційних стендів 

«Екологічний портрет району», «Екологія: інформуємо, 

рекомендуємо, радимо прочитати», ; 

Участь бібліотеки та її користувачів в практичних при-

родоохоронних акціях з прибирання території, озеленення 

вулиць, парків, очищення берегів річок та джерел. 

11 січня – Всесвітній день заповідників 

17 лютого – День спонтанного прояву доброти, 

21 березня – Всесвітній день Землі 

22 березня – Всесвітній день води 

1 квітня – Міжнародний день птахів 

7 квітня – Всесвітній день здоров`я 

20 квітня – День довкілля 

22 квітня – Міжнародний день рідної землі 

31 травня – Всесвітній день боротьби з курінням 

5 червня – Всесвітній день охорони оточуючого середо-

вища 

26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією 

23 серпня – День милосердя і благодійності 

27 вересня – Міжнародний день туризму 

4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин 

1 грудня – Всесвітній день боротьби з СНІДом 
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Формування  здорового способу життя, екологія 

людини 

Рекомендуємо проводити цикли заходів, які включають 

різні аспекти поняття здорового способу життя і різні фор-

ми відображення матеріалу, зокрема: години здоров`я, дис-

пути, інтерактивні ігри, тренінги, день здоров`я, у програмі 

яких можуть бути: конкурсно-розважальна програма 

«Спорт – це здоров`я», екскурсія у світ лікарських рослин 

«Ми даємо хворобам бій», бібліографічний огляд «Бережи 

здоров`я змолоду». 

Пропонуємо запланувати заходи з формування здорово-

го способу життя: 

- книжкові виставки, тематичні полиці: «Шкідливі звич-

ки: міраж і дійсність», «Шкідливі звички», «Планета здоро-

в’я»;  

- тренінги: «Ваше здоров’я у ваших руках», «Бути здо-

ровим - модно»;  

-Дні здоров’я: «До здоров’я через книгу», «Здоров’я на-

роду – здоров’я нації», «Твори своє здоров’я сам» ;  

- огляди літератури: «Секрети здоров’я», «Здоров’я і 

здоровий спосіб життя»;  

- цикл бесід: «Здорова людина – здорове суспільство», 

«Ми - за здоровий спосіб життя», «Навчись бути здоро-

вим»;  

- інформаційні години: «На краю прірви», «Моє здоро-

в’я у моїх руках»;  

години здоров’я: «Шкідливі звички – вороги молодості і 

краси», «І довгим хай буде твій життєвий шлях»;  

- уроки здоров’я: «Дорога в безодню», «Право на жит-

тя»;  

- бесіди-застереження: «Як вберегтися від туберкульо-
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зу», «Право на життя»;  

- діалоги «Якби я знав…», «Культура здорового способу 

життя»;  

- диспути «Більше знаєш – менше ризикуєш», «Ваше 

здоров’я у ваших руках»;  

- екскурсії у світ лікарських рослин «Лікар Айболить 

радить», «Де знайти вітамін життя». 

Назви заходів: «І довгим хай буде твій життєвий шлях», 

«Людиною він був спочатку. Тінню людини він став по-

тім…», «Я живу! Я люблю життя! А ти?», «100 порад для 

здоров`я», «А краще – не хворіти!», «Бережи себе для жит-

тя», «Більше знаєш – менше ризикуєш», «Ваше здоров`я у 

Ваших руках», «Де знайти вітамін життя?», «Живи і дай 

жити іншим!», «Життя дається один раз», «Знай, щоб захи-

стити себе», «Як прожити довго молодим і здоровим», 

«Цікавість ціною в життя», «Секрети здоров`я», «Таємниця 

еліксиру молодості», Яскравий смак життя». 

11 лютого – Всесвітній день хворого 

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак 

5 березня – Всесвітній день боротьби з захворюваннями 

нирок 

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про 

аутизм 

7 квітня – Всесвітній день здоров`я 

5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалі-

дів 

8 травня – Всесвітній день Червоного хреста 

17 травня – Всесвітній день пам`яті жертв СНІДу 

31 травня – Всесвітній день без куріння (День боротьби 

з курінням) 
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14 червня – Всесвітній день донора крові 

28 вересня – Міжнародний день глухонімих 

9 жовтня – Всесвітній день зору 

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров`я 

13 листопада – Міжнародний день сліпих 

14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету 

20 листопада – Всесвітній день дитини 

1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

3 грудня – Міжнародний день інвалідів 

 

Зверніть увагу: 

9 червня – Міжнародний день друзів 

26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією 

27 червня – Всесвітній день молоді 

8 липня – Всесвітній день сім`ї, любові і вірності 

16 листопада – Міжнародний день толерантності 

 

Також рекомендуємо організацію наступних  

книжкових виставок:   

 з питань мови: «Доля мови – доля народу», 

«Апостоли рідної мови», «Плекатимеш мову – цвістимуть 

слова», «Мовні перлини для кожної дитини», «Якого ко-

льору слова», « Буква до букви – і виникло слово», «Беру 

тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у 

народі»;         

  з питань охорони здоров’я:  «Здоровий дух дає здо-

рове тіло», « Гіркі плоди солодкого життя», « Ні наркоти-

кам та алкоголю», «Любов романтична, а хвороба – 

ні» (про СНІД), «Шкідливі звички – шлях у безодню», 

«Лікує природа», « Ліки навколо нас», «Здоров’я не все, 

але без нього все – ніщо»;    
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  з екологічних проблем: «На розпеченім серці реак-

тора», «У долонях всесвіту – Земля», «Чорна трагедія на 

кольоровій землі», «Природи неповторную красу я серцем, 

словом, пензлем захищу», «Нам із Землею разом жити», 

«Чорнобиль – це хрест України», «Гріх непростимий: Чор-

нобиль»;                   

  з проблем сім’ї: «Духовний храм людини: сім’я, ро-

дина, рід», «Підліток і сім’я: взаємовідносини», «Батьки і 

діти: одвічне коло», «На теми виховання», «Батько і мати – 

два сонця гарячі», «Рідний дім залишається в серці, як да-

леко від нього не йди», «Батьки збагачуються тим, що від-

дають дітям», «Якби молодість знала…»;  

 культура життя у суспільстві: «Людина серед лю-

дей», «Ти людина і тим неповторна, тож брудним не сміти 

почуттям», «Ази народного етикету», «Бережи одежу зно-

ву, а здоров’я змолоду», «Де врода, там і сила», «Повага до 

людей є повагою до самого себе», «Нехай людина добро 

приносить, бо світ навколо любові просить», «Хай оживає 

істина стара: людина починається з добра»; 

  з питань духовності:  «…Камінь не стане храмом, 

поки його не зведемо ми», «Віра зцілить ваші душі», 

«Читаємо Біблію», «З Різдвом Христовим, Україно!»;  

  людина і закон: «Конституцію вивчаємо, пам’ятає-

мо, поважаємо», «Є право – значить є надія», «У зернині 

сучасного – урожай майбутнього», «Знання і повага прав 

людини – шлях до взаєморозуміння», «Закон і молодь», 

«Хай веселі будуть діти», «Хай щасливим буде люд», 

«Закон захищає дитинство»;  

  до Дня Перемоги: «Батьки і діти Перемоги», 

«Немеркнуче світло Великого Подвигу», «Сповідь солдат-

ських сердець», «Хлопчаки сорок першого року», «Між 
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життям і безсмертям мости», «Скільки гроз і боїв пронес-

лось»,  «У граніті, у бронзі, у серцях», «Україна в полум’ї 

війни», «Нарешті знищена війна весняним громом Перемо-

ги», «Партизанськими стежками», «Уклін живим – загиб-

лим слава», «Із книжок про війну, про бої ми читаємо»,          

«У вічній пам’яті народній не закінчилася війна», «Хто за 

свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на Землі», 

«Зорять з граніту вічні солдати, болями їхніми пам'ять жи-

ва», «Пам'ять серця, пам'ять сивини. Пам'ять тих, хто не 

прийшов з війни», «Ріка нашої пам’яті»;  

  хобі: «І зігрівати свій дім, і доглядати свій сад», «І 

хліб на вишиванім рушнику», «Вишивальний світ», «Квіти 

поруч нас», «Тихе полювання», «Секрети сучасної госпо-

дині», «Мистецтво, народжене вогнем», «Чого шука в жит-

ті душа жива»;  

  виставки-поради: «Візьми поради для розради», 

«На всі випадки життя. Корисні поради від А до Я», 

«Книги – 03», «Книга вчить, як на світі жить»;  

  присвячені політичним подіям: «Могутні масиви 

народного духу і сил»  (до Дня незалежності України), 

«Факти – Події – Оцінки», «Соборність України: від ідеї до 

сьогодення», «Європи спільний дім», «Європейський вибір 

України: Людина. Право. Суспільство», «День народження 

держави»;  

 виставка з мистецтва: «Шепіт вітру, підслуханий 

пензлем», «Любов, оспівана в піснях», «Краса – то найгли-

бша криниця, з неї століття черпають життя», «Серед зем-

ної краси», «Життя і правди кадри» (про кінематограф), 

«Колір і музика; слово і пісня», «Рушники сміються і ту-

жать хрещатим барвінком», «Руками створена краса», 

«Легка крилатість пензля і різця», «Святий дух краси». 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ФОРМ ТА СПОСОБІВ УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ ЗАГИ-

БЛИХ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ПО-

ПУЛЯРИЗАЦІЇ ГЕРОЇЧНИХ ВЧИНКІВ УКРАЇНСЬКИХ БІЙЦІВ, 

САМОПОЖЕРТВИ ВОЛОНТЕРІВ 

Події, які переживає наш народ упродовж 2013-2014 рр. 

ще раз засвідчили, що проголошена у 1991 р. державна не-

залежність потребує постійного захисту і глибокого розу-

міння, оцінки того, що відбувається навколо нас. На жаль, 

державна незалежність України опинилася під загрозою. 

Тому, одним зі стратегічних завдань Уряду України на сьо-

годні є моделювання політики в сфері героїзації сучасних 

захисників української незалежності. Ми маємо невідклад-

но, тобто вже сьогодні вибудовувати механізми, які закла-

датимуть фундамент сучасної ідентичності та суспільного 

світогляду українців на кращих прикладах мужності і зви-

тяги, виявленої нинішніми захисниками Вітчизни. 

На виконання листа Адміністрації Президента України 

№ 03-01/568 від 01 вересня 2014 р. про посилення інформа-

ційної та ідеологічної роботи, спрямованої на роз'яснення 

громадськості важливості збереження незалежності, ціліс-

ності та суверенітету Української держави, формуван-

ня позитивного іміджу Збройних Сил України, Національ-

ної Гвардії України, обласної та районної комплексних 

програм соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поране-

них учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2014-2015 роки, рекомендуємо: 

 у бібліотеках району організувати роботу щодо вихо-

вання у користувачів почуття патріотизму шляхом органі-

зації книжкових виставок, уроків  мужності, патріотичних 



51 

годин, днів пам’яті та ін. 

 Організовуючи масові заходи, необхідно враховува-

ти їх виховну складову: 

 формувати у користувачів основні поняття про ідентич-

ність українського народу, нації, суспільства, держави; 

 виховувати почуття поваги та гордості до рідного краю, 

мови, традицій народу; 

 виховувати почуття громадянина України; вшанування 

державних символів, Конституції України; 

 виховувати розуміння правил взаємодії людей у колек-

тиві, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, 

толерантного ставлення до представників інших націо-

нальностей, шанобливого ставлення до їх культури, ре-

лігій, традицій; 

 виховувати  почуття патріотизму; 

 спонукати до активної життєвої пози-

ції,  неприйняття негативних проявів у соціумі; 

 вшановувати  героїв України; 

 виховувати почуття свободи, готовності до захисту на-

ціональних інтересів України. 

Виховні заходи у бібліотеках необхідно проводити у тіс-

ному зв’язку  з органами місцевого самоврядування, війсь-

ковослужбовцями – учасниками бойових дій, які боронять 

державу від найманців та сепаратистів на східних рубежах 

України, посягань на незалежність та цілісність кордонів 

України.   

Рекомендуємо: 

- розміщувати у бібліотеках державні символи, проводи-

ти заходи з використанням державного Гімну  та  держав-

ного Прапора України; 
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 - створювати у бібліотеках військово-патріотичні клу-

би, об’єднання; 

 - створювати у бібліотеках постійно діючі стенди, ви-

ставки, експозиції, куточки, присвячені героїзму учасників 

АТО,  оформити стенди з портретами загиблих героїв; 

- активно висвітлювати на блогах (якщо такі є) бібліо-

тек, у соціальних мережах, ЗМІ   роботу щодо патріотично-

го виховання, надавати таку інформацію до районної біблі-

отеки для дорослих для узагальнення; 

- організовувати та проводити вуличні акції, конкурси, 

фестивалі, які б пропагували українські державні символи, 

героїзм та патріотизм нашого народу; 

- організовувати зустрічі з учасниками бойових дій, про-

водити лекції, бесіди, уроки мужності; відвідувати музеї 

тощо; 

- проводити з різними категоріями користувачів воєнно-

історичні читання (особливо молоддю), виховні години на 

тему «Сторінки народного подвигу», «Об’єднуймося ж, 

брати мої!», «Врятувати від забуття», «Через роки, через 

віки»; 

- присвятити виховні заходи особам, які віддали життя 

за незалежність та територіальну цілісність України; 

- організовувати  написання листів військовим у рамках 

проведення «Всеукраїнської акції «Лист солдату». 

Проводячи роботу з підлітками, молоддю з даного пи-

тання, радимо проводити анкетування, індивідуальні бесі-

ди, інтерв‘ювання, вивчати їхні інформаційні потреби і на 

їх основі готувати експрес-інформації, дайджести, склада-

ти інформаційні списки літератури з  метою, щоб краще 

розуміти молодь, її прагнення, потреби, переконання. 

 Сьогодні одним із найголовніших факторів формування 
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у підростаючого покоління  готовності до захисту своєї Ба-

тьківщини є допризовна підготовка молоді. На жаль, бажа-

ючих  йти до війська  з кожним роком стає все менше. Не є 

таємницею, що від служби в армії намагаються  відмовити-

ся будь-якими способами. 

Для того, аби викликати зацікавленість у молоді до вій-

ськової служби, ознайомити з історією українського війсь-

ка, навчити цінувати традиції збройного чину, виховувати 

у молоді патріотичні почуття пропонуємо  у бібліотеках 

проводити зустрічі з працівниками військкомату, оформля-

ти папки «Син іде в армію», «Тобі, Україно, на вірність 

присягаю», «Служу народу України». 

 

Цікавими для користувачів бібліотек будуть 

уроки мужності, літературні години, дискусійні майданчи-

ки, організувати книжкові виставки на теми: 

«За честь, за долю, за українську волю…» 

 «У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна» 

«Україна – більше за життя!» 

«Мужність українських бійців АТО» 

«Я — син своєї землі», «Славетні українці» 

«Та земля мила, де мати народила» 

«Моя рідна Україна» 

«Символи моєї держави» 

«Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини» 

«Ми — українці» 

«Наша Вітчизна — Україна» 

«Пам'ятаймо героїв» 

«Герої завжди поміж нас» 

«Любове моя – Україно!» 

«Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна 
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тільки Батьківщину!» 

«У нашій рідній Україні ми всі – український народ» 

«Ми різні, але ми єдині» 

«Захист Вітчизни — обов'язок громадянина» 

«Герої для нас як приклад...» 

«Герої України на захисті Вітчизни» 

«Мир боронити на рідній землі їх призвала Україна» 

 «Які вони воїни АТО?» 

«Воїни АТО – гордість нашого села» 

«Пам’ятаймо минуле заради майбутнього!» 

«Добра справа на допомогу воїнам-землякам» 

«Життя – мов  спалах» 

«Хто живий, в ряд ставай визволяти рідний край» 

«З вірою в серці» 

«Дух, що тіло рве до бою» 

«Між життям і смертю» 

«Ніхто крім нас»,  

«Я – патріот своєї землі»,  

«Україна – мати. Вмій її захищати» 

«З відданістю Україні в серці» 

«Волонтер – мирний воїн» 

«Берегиня чи амазонка? Жіноче обличчя війни» 

«Мужність і відвага крізь покоління» 

«Війна без переможців» 

«Неоголошена війна» 

«Служу народу України» 

«Хто живе поруч зі мною?» 

«Горде ім'я – українець» 

«Героїзм та мужність ідуть поруч» 

«Україна – АТО: хроніка подій» 

«Герої нашої доби» 
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«Хроніка подій в зоні АТО» 

«Волонтери: пліч-о-пліч із захисниками України» 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ВІДЗНАЧЕННЯ  

ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ В УКРАЇНІ 

    Президент України Петро Порошенко підписав укази 

про щорічне відзначення 21 листопада Дня гідності і свобо-

ди, а 22 січня – Дня соборності України (раніше 22-го січня 

в Україні відзначали День соборності та свободи). 

   21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити 

підготовку до підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС 

(підписання мало відбутися 28-29 листопада на саміті Схід-

ного партнерства у Вільнюсі). Пізно ввечері на знак протес-

ту проти такого рішення уряду на майдані Незалежності в 

Києві почали збиратися люди. Спонтанний народний про-

тест розвинувся в добре організовану національну револю-

цію, яка, у кінцевому рахунку, зосередилася в столиці. Ре-

волюцію було названо Євромайданом, але цей термін пере-

давав її суть тільки до ночі з 30 листопада на 1 грудня, коли 

за наказом українського режиму протестувальників розга-

няв спеціальний поліційний підрозділ «Беркут». З цієї ночі 

Європротест перетворився на Єврореволюцію — боротьбу 

за людську та національну гідність громадян України. Дуже 

вдало сказано, що, шукаючи Європу, ми знайшли Україну. 

   Єдиний символ Революції гідності – прапор України. 

Єдиний духовний помічник – національний гімн. 

   Революція відбулася не лише в політичному житті країни. 

Передовсім вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості. 

«Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зро-
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била не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, 

який був святом свободи, і революція 2013 року, Револю-

ція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для Украї-

ни, коли українці продемонстрували свою європейськість, 

гідність, своє прагнення до свободи», – цитує Президента 

П.Порошенка прес-служба глави держави. 

   На виконання Указу Президента України № 872 від 

13.11.2014 «Про День Гідності та Свободи» та доручення 

Глави Адміністрації Президента України від 18.11.2014 № 

02-01/3564, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи 

і демократії, збереження та донесення до сучасного і май-

бутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події 

в Україні на початку XXI століття, а також вшанування  

мужності  громадян,  які  восени  2004  року  та  у  листопа-

ді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демок-

ратичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, 

національних інтересів нашої держави, її європейського 

вибору,   листопаді - грудні року провести    із   залученням   

громадських   організацій    інформаційно-просвітницькі 

заходи, спрямовані на аргументоване роз'яснення рішення 

Глави  держави   про   встановлення   Дня   Гідності   та   

Свободи,   зокрема:  

 тематичні виставки «Майдан… хто, якщо не я?», 

«Героям слава», «Живі у пам’яті народній», «Пам’яті 

Небесної Сотні», «Небесна Сотня — то в серцях во-

гонь», «Найкраща Сотня в небо йде», «Реквієм Небесній 

Сотні», «Загинули не марно» 

 книжкові виставки з портретами героїв, викладка газет-

но-ілюстративних матеріалів : «За чисті душі, що злеті-

ли в небо», «Небесна Сотня! Вічна слава героям!», 

«Герої Небесної Сотні» 
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 інформаційні години «День Гідності й Свободи – крок у 

Європу», «Революція Гідності: рік потому», «Як тяжко 

все це пережити», конференції «Європейський вибір Ук-

раїни», «Демократичні цінності прав і свобод людини» 

 уроки мужності «Вони пройшли крізь вогонь і зброю», 

«Слава Вам, герої» 

 бесіди «Пам’яті героїв Майдану», «Бійці невидимого 

фронту», «Пам’ятай і не прощай», «Герої вільного наро-

ду», «У серці моїм – Україна», «Герої поряд з нами»  

 години спілкування «Ідеї демократії – основа українсь-

кого суспільства», «Герої не вмирають» 

 усні журнали «У пам’яті нашій вони залишилися назав-

жди» 

 круглі столи «Україна гідна Свободи», «Герої Небесної 

Сотні – справжні громадяни своєї держави» 

 конкурс малюнків « Хочу жити у мирі»  

 перегляд документальних кінофільмів 

 фотовиставки, експозиції тощо «Україна – єдина держа-

ва», «Вічна пам’ять героям Небесної Сотні». 
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